
גוט שבת

KIADJA: CHABAD-LUBAVICS ZSIDÓ NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI EGYESÜLET

22. évfolyam 29. szám • Ára: 330 HUF • ב׳׳ה

Gyertyagyújtás Budapesten: 19:18 • פרשת שמיני • .17 .4 .2020 • כ"ג ניסן תש׳׳פ • Szombat kimenetele: 20:28

Virtuális elődások
Virtuális Bét Midrás naponta
A zsido.com Facebook-oldalán 
péntek és ünnepnapok kivéte-
lével minden nap 19:00–22:00 
óráig (lásd a 2. oldalon)

Myers Mendy rabbi: 
A tükör másik oldalán – a he ti sza- 
 kasz és tanulságai napjaink ban
A Cháj Galéria Facebook-ol-
da lán, szerdánként 18:30-tól

Feldman Mussie rebbecen: 
Közepesek a konyhában 
(csak nőknek!). A csoport Face-
book zárt csoportjában. Belépé-
si engedé lyért keressék Feldman 
reb be cent. Szerdánként 20:30.

Hurwitz Sholom rabbi: 
A Teleki zsinagóga zárt Face-
book-csoportjában, belépési en - 
ge délyért keressék Hurwitz rabbit.
Keddenként és csütörtökön-
ként 16:00–17:00

Glitsenstein Chaim Saul rabbi: 
Napi dvár torá
Konferenciahívás 
a +36 1 987 6825-ös telefonszá-
mon. Kód: 901244 
Vasárnaptól csütörtökig 18:00

Napi Talmud Dáf jomi
Hétköznap reggelente 7:30
Szombat és vasárnap 21:00
Élőben: Köves Slomó Face-
book-oldalán, utólag visszanéz-
hető: https://dafhajomi.luah.hu

Kóser élelmiszer-ellátás
Melegétel-rendelés, gyógy szer - 
be szerzés és bevásárlási szol-
gáltatás az Óbudai zsinagógá-
tól: Erdős Judit (06-30 222-
1439 vagy e-mailen: 

koshercatering@zsido.com
Pékáru és ebéd házhozszállítás: 

tel.: (06 70) 946–4921 
vagy e-mail: 

rendeles@koserpekseg.hu
Hús házhozszállítás:
www.koserhus.com 

A Dohány utcai Kóser Piac to-
vábbra is a rendes nyitvatartási 
időben várja vásárlóit.

Peszáchi széderek külön, de mégis együtt!
A koronavírus-járvány még soha 
nem tapasztalt helyzetek elé ál-
lította az egész világot. Egyedi 
problémáink mellett pe dig ne-
künk zsidóknak még a val lási 
szabályaink betartását is meg 
kell tudni oldanunk, melyek 
Peszách idején még szigorúb-
bak. Az elmúlt évtizedekben a 
magyarországi Chábád mozga-
lom és az EMIH zsi nagógáiban 
több száz fős szé der estéket ren-
deztek, idén azonban ezek meg-
tartása nem volt le hetséges. 

Most azok is otthon szé de-
rez tek, akik máskor rabbijuk ha-
talmas asztalánál ülnek, így bár 
fizikailag külön, ám más szem-
pontokból mégis együtt töltöt-
tük a szabadság ünnepének első 
két estéjét. Erdős Judit koordi-
nálásában az Óbudai zsinagó-
ga konyhájában mintegy ezer 
adag menüt sütöttek és főztek, 
melyből 685 adagot összesen 
150 magánlakásra szállítottak 
ki erev Peszách délelőtt. Azok-
nál, akik Óbudáról rendelték az 
ünnepi vacsorákat, az alábbi fi-
nomságok ke rültek a „sulchán 

áruch”-ra: orien tál lazac, gefilte 
fish, marhasült, hagymás csirke, 
vegyes csónakburgonya és grill 
zöldség, tojássaláta, majonézes 
burgonya, sült cukkini és cékla, 
savanyú zöldség és sült narancs-
sárga saláta.

Az EMIH mintegy ezer olyan 
családnak is segített az ünne-
pen, akik nem rendeltek külön 
vacsorai menüt. A Peszách előt-
ti napokban Glitzensten Sámu-
el újlipótvárosi rabbi és Faith 
Áser budavári rabbi szervezé-
sében több száz címre szállítot-
tak ki maceszt, ráadásul nem is 
a gépi fajtából, hanem kézzel ké-
szített smúra maceszt, melyet a 
Bölcseink előírása szerint leg-
alább a széder estéken fogyasz-
tanunk kell. 

Az önkéntes „macesz-futá-
rok” között voltak többen az 
Atid ifjúsági egyesületből is. 

Faith rabbi mesélte, hogy a 
lehetőségekhez mérten megpró-
bálták teljesíteni a tagok különle-
gesebb kívánságait is, így példá-
ul egy fiatalember gluténmentes 
macesz kérését, melyet a buda-

vári rabbi sikeresen be is tudott 
szerezni Izraelből, azonban idő-
közben a fiú – a kialakult hely-
zetre való tekintettel, hogy ne le-
gyen egyedül – Pakson élő szü-
leihez utazott. Faith rabbi időt 
szakított és kiment a népligeti 
buszállomásra, ahol megkereste 
a legközelebbi menetrendszerin-
ti járművet, hogy eljuttathassa a 
pászkát Paksra. 

Macesz küldemények kerül-
tek az EMIH által szervezett Tel 
Aviv-i repülőjárat utasaihoz is, 
a Cedek Szeretetszolgálat pedig 
peszáchi élelmiszercsomagokat 
juttatott el 200 rászoruló család-
hoz.

Így, ha idén sokan is voltak 
kény telenek külön széderezni, 
a hatalmas szervezőmunkának 
há la mégis úgy érezhették magu-
kat, hogy a megszokott, meleg 
zsinagógai környezet veszi őket 
körül. 

Adja az Örökkévaló, hogy jö-
vőre, ahogy a széderesteken is 
kértük, a megváltás elérkeztével 
mind együtt ünnepeljünk Jeru-
zsálemben!

Néhányan azok közül, akikhez eljutottak az EMIH peszáchi csomagjai
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Hetiszakasz
Tisztátalan állatok

Szakaszunk – Smini (3Mózes 
9:1-11:47.) – a Hajlék felavatá-
sáról szól, s ebben az előző sza-
kasz végén leírt folyamatról, 
melyben Mózes hét napon ke-
resztül előkészíti és felavatja 
test vérét, Áront s fiait a Szen-
tély Szolgálatra, miután be-
avatta őket a Szolgálat min-

den csínjába-bínjába. A sza-
kaszban találjuk azt a tragi-
kus esetet is, amelyben Áron 
két fia – Nádáv és Ávinu – egy 
tévedés folytán életét veszti. A 
szakasz utolsó része felsorol-
ja a tiszta és tisztátalan, illetve 
ehető és nem ehető állatokat és 
szárnyasokat.

Zsidó híradó
Rendhagyó peszáchi áldás 

a Siratófalnál

származottai közül tízen kap-
tak engedélyt, köztük Shmuel 
Rabinowitz rabbi és az USA iz-
raeli nagykövete, David Fried-
man, hogy testüket, fejüket 
imakendőbe burkolva mind-
két kezüket felemelve imát 
mondjanak Izrael népének bé-
kéjéért és boldogulásáért.

Míg Izrael a koronavírus 
megfékezése érdekében betil-
totta a csoportos imákat, a Si-
ratófal tekintetében engedé-
lyezte, a napi 3 imát 10 zsidó 
férfi részvételével.

Tízezrek helyett összesen tí-
zen, köztük David Friedman 
amerikai nagykövet, gyűltek 
össze a hagyományos ünnepi 
kohanita áldásra, hogy Izra-
el békéjéért és boldogulásért 
könyörögjenek a Mindenha-
tóhoz.

A hagyományos ünnepi 
ko hanita áldás alkalmából tíz- 
ezrek szoktak összegyűlni a 
Si ratófalnál. Jeruzsálemben 
idén még a rendkívüli helyzet-
re való tekintettel sem marad-
hatott el az áldás, de a „Szen-
tély” ezúttal szinte teljesen 
üres maradt – írja az Új Kelet.

A Siratófalnál a Peszách 
ün nepén tartott hagyományos 
ko hanita áldáson a mai nap 
az egykori papi törzs férfi le-

A zsido.com Facebook-oldalán élőben.
(Jövő héten az ünnep miatt csak vasárnap és hétfőn)

Esténként 
más 

előadókkal 
és 

témákkal

Az omerszámlálás 
praktikus és 

kabbalisztikus oldalai

Tóratanulás 
karanténban

A szent és a profán szövetsége

E heti tórai szakaszunk egyik jel-
legzetes vonása, hogy egymástól 
teljesen eltérő témákat feszeget 
annak elején, illetve végén. Hi-
szen minden olyan emelkedet-
ten kezdődik! Mózes beiktatja 
a sivatagi szentélyt, majd irá-
nyítását a továbbiakban Áronra 
és a papokra bízza. Ezután az 
ünnep és a fesztivál időszakai 
következnek. Teret nyer a spiri-
tualitás, s a világban ezzel egy új 
éra veszi kezdetét, amelyben az 
emberek az isteninek és a jónak 
a fényében sütkérezhetnek.

A történet azonban látszólag 
kiábrándítóan hétköznapi mó-
don ér véget. A hetiszakasz vé-
gén Isten azokat az állatokat ve-
szi sorra, amelyek fogyasztá-
sa tilos a zsidók számára, s teszi 
mindezt már-már kínos részle-
tességgel. Ennek részeként be-
szél a halaknak és egyéb állatok-
nak azon külső jegyeiről, melyek 
alapján beazonosíthatóak hogy a 
„fogyasztható” vagy a „nem fo-
gyasztható” kategóriába esnek-e. 
Ezt követően különböző madár-
fajtákat vesz górcső alá – olyano-
kat, amelyek nagy része egyéb-
ként sosem szerepelne az étla-
punkon. 

Ez valahogy sosem tudott a 

fejembe férni. Ez lenne a nem-
zetté válás csúcspontja? Isten 
pont ezt akarná tőlünk? Ahe-
lyett, hogy a spiritualitásában 
csiszolódnánk lelki-szellemi ér-
telemben, különböző vadálla-
tok osztályozását kell tanuljuk? 
Ha már az istenit keressük, ak-
kor beszéljünk inkább az őt meg-
testesítő elvekről, az igazságról, 
a könyörületről, és ne alacso-
nyítsuk le holmi dzsungel-szin-
tű törzsi vudura!

Tetszik vagy sem, ez a di-
lemma és belső vívódás szinte 
mindannyiunknak osztályrésze. 
Ha a végtelen Istenhez szeret-
nénk kapcsolódni, ott nem elég 
a véges emberi képességekben és 
ösztönökben bízni. Az élet egy 
mindennapi útvesztő  a szent és 
a profán között. Az Isten által ki-
jelölt értelmezési tartományban 
azonban minden megszentelhe-
tő, így a tiltott hús fogyasztásá-
tól vagy tiltott nemi érintkezés-
től való tartózkodás éppen olyan 
szent cselekedet lehet, mint a 
„Tóra sátrában ülni”, és az isteni 
fényben sütkérezni.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Elisha Greenbaum írása 

nyomán.
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Velem és a Rebbével történt

Vigyázzon magára!

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

változata itt érhető el: 
www.youtube.com/
alubavicsirebbe 

A szüleim guri hászidok voltak, 
akik Lengyelországból ván-
doroltak ki, és Brooklyn Wil-
liamsburg negyedében tele ped-
tek le. Apám, Chanoch He nech 
Rosenfled rabbi összebarát-
kozott a szomszédunkkal, Mor-
de chai Groner rabbival, aki 
lu bavicsi hászid volt. Az ő hatá-
sá ra lettünk mi is lubavicsiak.

Az 1940-es évek végén a 
Chábád-mozgalom oktatási ala-
pítványánál kezdtem dolgozni, 
melynek igazgatója, J. J. Hecht 
rabbi úgy gondolta, hogy jól il-
lenék az öccséhez, Peretz-hez. 
1949-ben össze is házasodtunk. 
Az esküvő előtt az előző rebbétől, 
Joszef Jicchák Schneersohn rab-
bitól kaptunk áldást, aki ak-
kor már tolószékben ült, mert a 
szovjet börtönökben töltött idő 
megviselte az egészségét. Em-
lékszem, ezt mondta nekem jid-
disül: „Egy menyasszony bár-
mit kérhet az esküvői sátor alatt. 
Adjon az Örökkévaló bölcsessé-
get, hogy tudja, mit kérjen. Telje-
süljön minden, amit kérni fog!” 
Emlékszem, az egészségi állapo-
ta miatt már alig tudott beszélni. 
Nagy erőfeszítésébe került, hogy 
kifejezze magát. Ez nagyon le-
sújtott és csak sírtam és sírtam, 
amíg előtte álltam.

Ez volt az utolsó találko-
zásom az előző rebbével, aki 
egy évvel később elhunyt. 
1951-ben Menachem Mendel 
Schneersohn rabbi vette át a 
mozgalom vezetését.

Miután az esküvő után négy 
évvel még mindig nem szüle-
tett gyermekünk, elmentem a 
Rebbéhez, hogy az áldását kér-
jem. „Az apósom tudott az álla-
potáról?” – kérdezte. Elmond-
tam, hogy tudott. „Akkor tegye 
azt, amit ő tanácsolt” – jött a vá-
laszt.

Az előző rebbe azt javasolta, 
hogy egy kórházban vizsgáltas-
sam ki magam, hogy rájöjjenek, 
miért nem tudok teherbe esni. 
Akkor nem tettem meg, de most 
rászántam magam. Sikerült is te-
herbe esnem. A férjem boldogan 
újságolta el a jó hírt a Rebbének.

 „Hogy van a felesége?” – tu-
dakolta a Rebbe. „Jól van. Bevá-

sárol, busszal utazik, felmossa 
a konyhapadlót, megtesz min-
dent, ami egy jó háziasszony-
tól elvárható” – felelte a férjem. 
A Rebbe figyelmesen végighall-
gatta, majd megkérte a titkárát, 
hogy hívjon fel telefonon. „A 
Rebbe nem szeretné, hogy busz-
szal utazzon. És azt sem, hogy a 
padlót súrolja a továbbiakban.”

 Most, hogy teherbe estem, 
nagyon aggódott az egészségem 
miatt. A titkára később még 
többször telefonált, hogy meg-
tudja, minden rendben van-e 
velem. Ebből jól látszik, hogy a 
Rebbét mennyire foglalkoztat-

ta a hászidok életének minden 
apró részlete. Olyan volt, mint-
ha mindannyiunk édesapja lett 
volna.

Később, egy következő ter-
hességem alatt, az orvosok azt 
mondták, hogy túlhordtam a 
magzatot, és beindítják a szü-
lést. Nem voltam biztos ben-
ne, hogy ez a helyes döntés, így 
a Rebbéhez fordultam. „Mi a 
probléma? Az Örökkévaló még 
mindig várakozik” – mondta a 
Rebbe. A gyermek végül egy hó-
nappal a kiírt időpont után szü-
letett meg, természetes úton. 
Megértettem, hogy időnként 
jobb a Rebbére hallgatni az orvo-
sok helyett. Mi van akkor, ha egy 
csecsemő még nem akar a világ-
ra jönni? Ez csak azt jelenti, hogy 
Isten még várakozik, s ezért így 
kell tennünk nekünk is.

Emlékszem, már több kis-
gyermeket neveltem, amikor a 
Rebbe megkérdezte: „Minden 
nap imádkozik?” Elmondtam, 

hogy a Smá Jiszráelt minden 
nap elmondom, ahogy a regge-
li áldásokat is, de nem mondom 
el az összes imát, mert a gyere-
kek lefoglalnak. „Oda kell figyel-
nem rájuk, így nincs időm való-
di koncentrációval elmondani az 
imákat” – feleltem.

A Rebbe erre így folytatta: 
„Ha megkérdezné tőlem, hogy 
kellene-e imádkoznia, azt mon-
danám, hogy igen, el kellene 
mondania minden imát, az ele-
jétől a végéig, minden nap. A leg-
jobb módszer az lenne, ha min-
dig csak egy keveset tenne hoz-
zá, minden nap egy kicsit töb-

bet, így végül eljutna a végéig. 
Tegyen így minden nap. Ne ag-
gódjon a gyerekek miatt imád-
kozás közben. Találjon valakit, 
aki vigyáz rájuk ez idő alatt”.

A válaszát hallva arra gondol-
tam, hogy új alapokra helyez-
te az életemet. Onnantól fogva 
minden nap imádkoztam, s ez 
igen nagy hatással volt az éle-
temre.

A Rebbe a férjem életére is 
nagy hatást gyakorolt. A férjem 
mindig is hű hászid volt, nagyon 
közel állt a Rebbéhez spirituáli-
san, de nem akarta hétköznapi 
ügyekkel zaklatni. Mindig azt 
mondta: „A Rebbe nagyon el-
foglalt. Komoly dolgokkal kell 
foglalkoznia. Nem helyes apró-
cseprő ügyekkel zavarni”.  Akko-
riban a lubavicsi jesivában taní-
tott részidőben, de több bevétel-
re volt szükségünk, ezért végül 
megkérdezte a Rebbét, hogy jó 
ötletnek tartja-e, hogy kitanul-
jon nyomdásznak. 

A Rebbe az áldását adta, így 
a férjem kitanulta a szakmát. Jó 
érzéke volt hozzá, ezért partner-
séget ajánlottak neki egy nyom-
dában. A Rebbe ezzel is egyetér-
tett. Egy idő múlva azonban ösz-
szekülönbözött a társával. Ekkor 
megkérdezte a Rebbét, hogy mit 
tegyen. „Vásárold ki a partnere-
det. Ezentúl legyél te a tulajdo-
nos” – felelte.

Ez nagy kihívás elé állította a 
férjemet, mert így minden fele-
lősség az ő vállát nyomta, de si-
kerrel járt. Amíg az üzletet vit-
te, mindig azt mondta: „Minden 
nap azt érzem, hogy a Rebbe ve-
lem van a munkám során. Lá-
tom, ahogy küldi hozzám a 
megrendelőket. Olyan, mintha 
együtt dolgoznánk”.

Még nyugdíjba vonulása után 
is sokszor emlegette ámulat-
tal: „Honnan jött az ötlet, hogy 
nyomdász legyek? Mit is tudtam 
erről a szakmáról? Végül mégis 
sikerrel jártam, és meg is szeret-
tem. Az egyik legnagyobb válla-
lat adott munkát és nagyon elé-
gedettek voltak velem. De va-
lójában a Rebbe áldása volt az, 
aminek segítségével előrejutot-
tam az üzletben.”

Én ugyanezt mondhatom 
el. Úgy éreztem, hogy a Rebbe 
mindig velem volt gondolatban. 
Odafigyelt, hogy vigyázzak ma-
gamra fizikailag és spirituálisan 
is. Ő biztatott arra, hogy minden 
nap imádkozzam és így össze-
kapcsolódjam az Örökkévaló-
val. Ő jelölte ki az életutamat, és 
így jutottam előre ebben az élet-
ben. Sohasem felejtem el azokat 
a pillanatokat, amikor szeren-
csém volt személyesen beszélni 
vele. Minden velem maradt, egé-
szen a mai napig.

Chaya Hecht

Chaya Hecht (1931-2017) Brooklynban élt és több mint ötven éven 
át óvónőként dolgozott. Az interjú 2015 februárjában készült. 

continued on reverse

An oral history project dedicated to documenting the life of the Rebbe, Rabbi Menachem M. Schneerson, of  
righteous memory. The story is one of thousands recorded in over 1,400 videotaped interviews conducted to date. 
While we have done our utmost to authenticate these stories, they reflect the listener’s recollection and interpretation 
of the Rebbe’s words. Please share any corrections, comments and suggestions. mystory@jemedia.org

An inspiring story for your Shabbat table

HERE’S 
my 

STORY TAKE CARE OF 
YOURSELF 
MRS. CHAYA HECHT

Generously
sponsored

by the

My parents were Gerer chasidim from Poland 
who immigrated to Williamsburg, Brooklyn. 
That is where my father, Rabbi Chanoch 

Henech Rosenfeld, befriended a neighbor of ours, 
Rabbi Mordechai Groner, who was a Lubavitcher. 
And this eventually led to our entire family becoming 
Lubavitcher chasidim.

There came a time in the late 1940s when I was 
working for the Committee for the Furtherance of 
Jewish Education, which was headed by Rabbi J.J. 
Hecht, a prominent Chabad rabbi. And he decided that 
I would make a good wife for his brother Peretz. 

We got married in 1949, and shortly before the wedding 
we came to get a blessing from the Rebbe — this was 
the Previous Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, 
who was wheelchair bound due to the injuries he 
suffered in a Soviet prison. I remember that he said 
to me in Yiddish, “A bride can ask for all good things 
under the wedding canopy, so G-d should give you the 
wisdom to know what to ask for, and whatever you ask 
for should be fulfilled.” I remember that, because of his 
condition, he could barely speak. He had to struggle to 
express himself and that just broke my heart, so I stood 

there crying and crying and crying. 

That was my encounter with the Previous Rebbe, who 
passed away a year later, and in 1951, Rabbi Menachem 
Mendel Schneerson, his son-in-law, took over the 
leadership of Chabad as the Rebbe.

After being married for four years, we still had no 
children, and I came to ask for the Rebbe’s blessing. 
He said to me, “Did my father-in-law know about 
this situation?” I said that he did. “Then do what he 
advised.”

The Previous Rebbe had recommended that I go into 
a hospital and undergo various tests to find out why I 
couldn’t conceive. I never did that, but now I did. And I 
became pregnant — news which my husband joyfully 
reported to the Rebbe.

“How is she doing?” the Rebbe wanted to know. “She is 
doing fine,” my husband replied. “She is shopping, she’s 
traveling on buses, she’s washing the kitchen floor, 
she’s doing all the things a good housewife has to do.” 

The Rebbe listened carefully to my husband and 
then had his secretary call me to say, “The Rebbe 
doesn’t want you traveling on buses right now. And 
he doesn’t want you to wash the floor anymore.” He 
was so concerned for me, for my health, now that I 
was pregnant at last. In fact, he had the secretary call 
several times to make sure I was taking care of myself.

This just goes to show you how much the Rebbe cared 
about every little incident in the lives of his chasidim, 
and that how he was like a father to all of us.

Later, when I was pregnant another time, the doctors 
told me that I was past due and the birth would have to 
be induced. I wasn’t sure if this was the right course, so 
I asked the Rebbe. He said, “What’s the problem? G-d 
is still waiting!”

ב“ה

ערב שבת פרשת וארא, כ״ה טבת, תשע״ח
Erev Shabbat Parshat Va’eira, January 12, 2018
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A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük, ne dobja el!

Kérdezd a rabbit!

Megjelentek az első rabbinikus művek a koronavírusról
Ezekben a különleges napokban, 
amikor az egész életünket fel-
fordította a koronavírusjárvány, 
megint tanúi lehetünk annak, 
hogy mennyire dinamikusan 
reagál a háláchá (zsidó jog) az 

rólag. Ezután különböző rabbik-
kal kapcsolatos különleges törté-
neteket mesél el, végül tematiku-
san dolgozza fel a rabbinikus iro-
dalmat. 

A második mű, a 142 oldalas 
Smirát hászofér Londonban jelent 
meg és a Chátám Szofér, Schreiber 
Mózes (1762–1839) pozsonyi rab-
binak az 1831-32-es járvánnyal 
kapcsolatos beszédeit és írásait 
gyűjti össze, valamint ismerteti az 
általa szerkesztett imákat.

A következő négy könyv szer-
zője közül kettő magyar szárma-
zású. 

Az első, legtekintélyesebb mű 
a Piszké Corona című, melynek 
szerzője Cvi Hershel Schachter 
rabbi (szül. 1941), a Yesivah 
University ros jesivája (vezető-
je). Az 51 oldalas műben a ha-
talmas tudásáról közismert 
Schach ter rabbi 49 témát tár-
gyal tömör, rövid hivatkozások-
kal és érvelésekkel tűzdelt vála-
szaiban, melyekhez rövid angol 
fordítást fűznek. Az egyik kérdés 
például azt tárgyalja, hogy lehet 
névadót tartani egy kislánynak, 
ha nincs minjen és tóraolvasás. 
Mint írja (16. oldal), ilyenkor a csa-
ládon belül ki kell jelenteni, hogy 

Corona című kiadványt Áv ra-
hám Jechiél Deutsch, Máálé 
Ádu mim magyar származá-
sú rabbija jegyzi.  A 22 oldalas 
írás ban a Chátám Szofér pozso-
nyi rabbi leszármazottja szintén 
foglalkozik az orvosok helyzeté-
vel. Az egyik kérdésben azt tár-
gyalja, kérhet-e kártérítést az or-
vos attól a pácienstől, aki a keze-
lés után tudta meg, hogy koro-
navírussal fertőződött, és emiatt 
az orvosának két hét karantén-
ba kellett vonulnia. (Izraelben a 
járvány kezdete óta nagy erőkkel 
derítik fel a fertőzöttek kapcsola-
tait és küldik karanténba azokat, 
akik fertőzött emberrel érint-
keztek.) A válasza szerint (20. ol-
dal) erre nincs lehetősége, mivel 
a károkozás indirekten történt, 
amiért nem lehet felelősségre 
vonni senkit. 

Ezzel a kis ismertetéssel azo-
kat az önálló műveket mutatat-
tam be, amelyek hozzám kerül-
tek, ezeken kívül számos folyó-
iratban jelentek meg hosszabb 
írások a témában. Adja Isten, 
hogy mihamarabb múljon el a 
járvány és ezeket a könyveket 
csak kuriózumként olvassuk. 

Oberlander Báruch

מאִד נאמנו

ימים אורך

ירושֹלים מכון
����

ישראֹל גִדוֹלי עִדויות
ומנהגיהם הֹליכותיהם עֹל
ומגיפה חוֹלי בימי

ונֹלֱקטו נאספו אשר
וחיבוריהם כתביהם מתוך

adott kor kihívásaira. Sok kü-
lönleges kérdés merült fel rövid 
idő alatt, amire egy-két oldalas 
rabbinikus válaszok láttak nap-
világot. Peszách előtt, vagyis 
kevesebb mint egy hónappal a 
vírus világjárvánnyá fejlődése 
után, már több könyv is meg-
jelent, melyekben a szerzők a 
járvánnyal kapcsolatos sájle kér-
désekkel foglalkoznak. 

Ami különleges ezekben a 
kérdésekben és válaszokban az 
az, hogy olyan problémák me-
rültek fel, melyekkel soha nem 
foglalkozott a háláchá. Ezért is 
figyelemreméltó, hogy milyen 
hamar komplett irodalma lett a 
témának. Hat új könyv fekszik 
előttem a témával kapcsolatban 
(ezeket mind pdf formátumban 
küldik szét, amit aztán az olva-
só kinyomtathat), amiket a há-
romnapos ünnep alatt áttanul-
mányoztam. 

A hat könyvből kettő gyűjte-
mény, ami a korábbi járványok 
hálácháit gyűjti össze, míg a má-
sik négy önálló, kifejezetten a 
mostani járvány kapcsán írt mű. 
Ezeket ismertetem röviden. 

Az első a Máchon Jerusálájim 
kiadó gondozásában megjelen te-

להנצל מחולי ומגפה ר"ל
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a magyar származású jeruzsále-
mi Áser Weiss rabbi (szül. 1953). 
Minchát Áser címmel jelentette 
meg 91 oldalas könyvét, amely-
ben 31 témát tárgyal részletesen 
kifejtve, köztük pl. azt, hogyan le-
het az előírt kétméteres távolságot 
tartva Tórát olvasni, amihez mini-
mum két embernek kell a Tóránál 
állnia. Weiss rabbi válaszából (23. 
fejezet) kiderül, hogy a felhívott lép-
jen a Tórához, a felolvasó pedig tá-
volodjon el két méterre, majd mi-
kor elmondta az áldást, lépjen fél-
re, hogy az olvasó visszaállhasson 
a helyére. Annak ellenére, hogy 
ezzel megfosztjuk a lehetőségtől, 
hogy teljesítse az előírást, hogy 
maga is halkan olvasva kövesse a 
Tóra szövegét, ebben az esetben 
elegendő, ha csak hallja. (A kér-
dés feltevésekor még szabad volt 
minjeneket szervezni.)

A harmadik mű címe Má-
chác ti vááni erpá, szerzője Joszéf 
Weizman, Givat Zeev jeruzsále-
mi szefárd rabbi. 54 oldalas, kis-
betűkkel szedett műve renge-
teg forrást idézve sok-sok témát 
tárgyal. Az egyik legizgalma-
sabb ezek közül arról szól (54. ol-
dal), hogy joga van-e egy orvos-
nak visszautasítania egy koro-

A digitálisan megjelent könyvek borítói

 

הנורוק יקספ  
א״טילש רטכש יבצ ׳רה ג״הרה תאמ  

 
  

פ״שת תנש  

tett gyűjtemény, mely a Neemnu 
möod címet viseli. A 290 olda-
las mű első részében kronoló-
giai sorrendben gyűjti össze az 
írásokat, egy 1327 évvel ezelőtti 
járványtól kezdve 1928-ig bezá-

mi a neve, amit használhatnak is. 
Amikor újra lesz tóraolvasás, ak-
kor „hivatalosan” is megejtik a 
névadást, ez nem akadálya a név 
használatának. 

A következő könyv szerzője 

navírussal fertőzött ember ellá-
tását. A végső döntése az, hogy 
az orvosnak nincs joga elutasí-
tania a kezelést, ám fontos, hogy 
nagyon óvatosan járjon el. 

A Piszké háláchot böcél há-


